
BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR? 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)  5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 

Sınıf öğrencilerinin katıldığı bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilere MEB tarafından 

burs veriliyor. Bu yıl 275 lira olarak verilen burs her yıl bir miktar artarak ödeniyor. Yazımıza 

başlamadan önce belirtmek gerekir ki puanlar her yıl değişebilmektedir. Yani baraj puan şu 

diye bir şey söylemek mümkün değildir. Sadece bu puanlar bizim hedef koymamıza katkı 

sağlar. 

Peki Sınavda Hangi Derslerden Kaç Soru Çıkıyor? 

5.6.7. sınıf bursluluk sınavı dersleri ve soru dağılımı 

 
Türkçe 25 Soru 

Matematik 25 Soru 

Fen Bilimleri 25 Soru 

Sosyal Bilimler 25 Soru 

 

8. sınıf ve hazırlık sınıfı bursluluk sınavı dersleri ve soru dağılımı 

 
Türkçe 25 Soru 

Matematik 25 Soru 

Fen Bilimleri 25 Soru 

Sosyal Bilimler (İnkılap ve Din K.) 25 Soru 

 

Puan Hesaplanırken Ağırlık Katsayıları Kaçtır? 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin Puan Hesaplanırken Kullanılacak 

Ağırlık Katsayıları Tablosu 

 

  

Test Adı Ağırlık Katsayıları 

Türkçe-Türk dili ve Edebiyatı 3 

Matematik 3 

Fen Bilimleri 3 

Sosyal Bilgiler-Sosyal Bilimler 3 

 

 

 



Peki Sınava Herkes Girebilir Mi? Belli Şartları Var Mı? 

Bu sınava maalesef herkes giremiyor. Sınava girmek için ilk şart  ailenin bir önceki 

mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın 

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin 

en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 

2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için 

tespit edilen 13480,00 TL’yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin 

tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.  

Bunu şu örnekle açıklayabiliriz:  Ailede 3 çocuk ve anne-baba yaşasın. Evde anne ya da 

babadan sadece 1 kişi çalışıyor olsun. Çalışan kişinin sınavın olduğu bir önceki yılda yıllık 

toplam maaşı aylık 3000 tl’den yıllık 36000 tl olsun. Bu sayıyı evdeki toplam fert başına 

böldüğümüzde rakam 7200 tl olmaktadır ve öğrenci sınava girebilir.  

2019 Yılı İOKBS bursluluk taban puanları aşağıdaki gibiydi.

 

Kontenjan Dağılımı: 
1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 

a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere, 
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak 
çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, 

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya 
imamhatip ortaokul bulunmayan öğrencilere, 
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır. 

 
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen 
kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik 

kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması 
hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı 
kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen 

dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir. Başvuru şartları 
altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür 
yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 



(iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, 

maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili 
durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli 
düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları 

sağlanacaktır. 

2020 Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir? 

2019 yılında yapılan bursluluk sınavında en yüksek taban puan 8. sınıflarda 

oluşmuştu. Tavan puanın 500 olduğu bu sınavda 8. sınıf öğrencisinin taban puanı 475 

idi. Bu da 8. sınıfta okuyan bir öğrencinin burs olanağından faydalanması için en az 

475 puan alması gerekiyor demekti. 2019 yılında oluşan taban puanlar bize bursluluk 

sınavı kazanmak için kaç net gerekir 2020 sorusunu cevaplamada ipucu verecektir. 

Burada tekrar belirtmek gerekir ki bu puanlar her yıl değişebilmektedir. O 

yüzden baraj puan şu diye bir durum yoktur. 

5. sınıf bursluluk kazanmak için kaç net gerekir? 

5. sınıfta önceliği olmayan öğrenci için bursluluk sınavı taban puanı 466.6 idi. Şimdi 

bu puanı yakalamak için kaç net yapmamız gerektiğine bir bakalım. 

 

Yukarda hesaplama sonucunda görüyoruz ki net sayılarımız Türkçe 23, Matematik 

22, Fen Bilimleri 22 ve Sosyal Bilimler 23 adet olursa 5. sınıf bursluluk sınavını 

kazanmamız oldukça mümkün görünüyor. 

 

 



 

6. sınıf bursluluk kazanmak için kaç net gerekir? 

6. sınıfta önceliği olmayan öğrenci için bursluluk sınavı taban puanı 461.7 idi. Şimdi bu puanı 
yakalamak için kaç net yapmamız gerektiğine bir bakalım. 

 

Türkçe 23, Matematik 21, Fen Bilimleri 22 ve Sosyal Bilimler 22 adet olursa 6. sınıf 

bursluluk sınavını kazanmamız oldukça mümkün görünüyor. 

7. sınıf bursluluk kazanmak için kaç net gerekir? 

7. sınıfta önceliği olmayan öğrenci için bursluluk sınavı taban puanı 460.8 idi. Şimdi bu puanı 
yakalamak için kaç net yapmamız gerektiğine bir bakalım. 

 



7. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için net sayılarımızı Türkçe 23, Matematik 22, Fen 

Bilimleri 22 ve Sosyal Bilimler için 23 net kombinasyonu ile açıklayabiliriz. 

 

8. sınıf bursluluk kazanmak için kaç net gerekir? 

8. sınıfta diğer kontenjan öğrencisi için bursluluk sınavı taban puanı 475.3 ile en yüksek taban 
puan idi. Şimdi bu puana ulaşmak için yaklaşık kaç net yapmamız gerektiğine bir bakalım. 

 

Geçen yıl oluşan 8. sınıf bursluluk taban puanına ulaşmak hiç kolay görünmüyor. 

Bunun için yapabileceğimiz kombinasyon şu şekilde: Türkçe 24, Matematik 23, 

Fen Bilimleri 23 ve Sosyal Bilimler için 24 net. 

Özetle belirtmek gerekirse ortalama 90 net yapmamız lazım. Her sınıf 

seviyesinde farklılık gösterse de en fazla net isteyen 8. Sınıf olmuştur. 

“2020 Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?” sorusuna 

2019 yılında oluşan taban puanların kaç net ile oluştuğunu ispatlayarak gösterdik. 

2020 bursluluk sınavına hazırlanırken bu net sayılarını kendinize hedef olarak 

belirleyebilirsiniz. 

 

 

Hazırlayan: Nedim DEKTAŞ 

Yararlanılan Kaynaklar: https://odsgm.meb.gov.tr/ 

                                                     https://yazili-sorulari.com 

 

https://odsgm.meb.gov.tr/
https://yazili-sorulari.com/bursluluk-sinavi-kazanmak-icin-kac-puan-gerekir-2020/
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